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   дня
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

30 лістапада.

Месяц у сузор’і 
Скарпіёна.

4 СНЕЖ НЯ

1812 год — 

адбыў-

  ся бой пры вы зва-

лен ні г. Ма ла дзеч на 

ра сій скі мі вой ска мі 

ад фран цу заў. Ра-

сій скія вой скі на сту па лі на Ма ла дзеч-

на з поў на чы праз Ві лей ку і з ус хо ду. 

4 снеж ня На па ле он ад сту піў у вёс ку 

Бе ні ца (ця пер у Ма ла дзе чан скім ра-

ё не), дзе ён за ма ца ваў ся, уза рваў шы 

мост праз р. Уша. Ра ні цай 5 снеж ня 

рус кія ўвар ва лі ся ў го рад і акру жы-

лі фран цуз скі ар' ер гард, які здаў ся. 

У той жа дзень На па ле он пры быў у 

Смар гонь, дзе пе ра даў ка ман да ван-

не мар ша лу Мю ра ту, а сам ру шыў у 

Па рыж.

1923 год — ство ра ны Вы-

шэй шы са вет на род най 

гас па дар кі БССР, дзяр жаў ны ор ган 

кі ра ван ня пра мыс ло вас цю Бе ла ру сі ў 

1923—1932 і 1957—1965 га дах.

1938 год — на ра дзі ла ся (г. Лю-

бань) Ні на Ма еў ская, 

бе ла рус кая пісь мен ні ца. Пра ца ва ла ў 

га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва», за-

гад чы цай рэ дак цыі вы да вец тва «Юнац-

тва», рэ дак та рам ад дзе ла пуб лі цыс ты кі 

ча со пі са «Бе ла русь». У дру ку вы сту па-

ла з 1955 года. Аў тар збор ні каў апо вес-

цяў і апа вя дан няў «Ля ці, ве ра бей ка», 

«Ага та», «Над зе е віч», «Та кая поз няя 

вяс на», «Хо лад дон най ва ды» і ін шых, 

а так са ма паэ тыч ных кніг «Па да юць да-

спе лыя ра не ты», «Мая ўлю бё ная кра і-

на». Па мер ла ў 2011 го дзе.

1943 год — на ра дзі ла ся 

(г. Грод на) Але на Ула-

дзі мі ра ўна Вал чэц кая, бе ла рус кая 

спарт смен ка (спар тыў ная гім нас ты-

ка), май стар спор ту СССР між на род-

на га кла са, за слу жа ны май стар спор-

ту СССР, за слу жа ны трэ нер СССР. 

Чэм пі ён ка Алім-

пій скіх гуль няў у 

ка манд ным за лі ку 

(1964). Пе ра мож ца 

і пры зёр шмат лі кіх 

усе са юз ных і між-

на род ных спа бор-

ніц тваў.

1915 год — 

н а  р а -

дзіў ся Алег Аляк санд-

ра віч Ло сік, са вец кі і ра сій скі во е на-

чаль нік, Ге рой Са вец ка га Са ю за, 

мар шал бра ня тан ка вых вой скаў. Быў 

апош нім з са вец кіх мар ша лаў бра ня-

тан ка вых вой скаў, якія за ста ва лі ся ў 

жы вых. У ра дах са вец кіх і ра сій скіх 

тан ка вых войск — з 1935 да 1992 го-

да, удзель нік ба ёў у Бе ла ру сі ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. З 1941 го да 

ва я ваў на Паў ноч на-За ход нім, Ста лін-

град скім, Да нскім, За ход нім, 3-м Бе-

ла рус кім фран тах. 2 лі пе ня 1944 го да 

тан ка вая бры га да на ча ле з пал коў ні-

кам Ло сі кам зла ма ла су пра ціў лен не 

пра ціў ні ка пад Мінск ам (у ра ё не в. Га-

ра дзі шча) і ра ні цай 3 лі пе ня ад ной з 

пер шых увай шла ў го рад. Пас ля вай ны 

быў на ка манд ных і кі ру ю чых па са дах у 

Са вец кай ар міі, вы клад чы кам ва ен ных 

ака дэ мій. Па мёр у 2012 го дзе.

1963 год — на ра дзіў ся Сяр гей 

Буб ка, укра ін скі са вец-

кі спарт смен-лёг ка ат лет па скач ках з 

шас том. Пер шы ў све це ча ла век, які 

скок нуў вы шэй за шэсць мет раў. За-

слу жа ны май стар спор ту СССР. Чэм-

пі ён Алім пій скіх гуль няў, 6-ра зо вы 

чэм пі ён све ту, чэм пі ён Еў ро пы і СССР. 

Ся рэб ра ны пры зёр між на род ных спа-

бор ніц тваў «Друж ба-84».

УСМІХНЕМСЯ
Я зайз дро шчу му жы ку, 

які кож ную ра ні цу бе гае 

ва кол до ма.

Кра соў кі ў яго клас-

ныя.

— Якая са мая дур ная 

рэч, у якую вы ве ры лі, быў-

шы дзі цем?

— Што дзён ны сон — гэ-

та па ка ран не.

Ба бу ля з дзя ду лем вель-

мі лю бі лі гу ляць у хо ван кі. 

Ра ні цай ба бу ля ха ва ла са-

ма гон ку, а ка лі дзя ду ля яе 

зна хо дзіў, то ўве ча ры ўжо 

ха ва ла ся ба бу ля.

Жон ка раз гад вае кры жа-

ван ку:

— Су ця шаль ная фор ма 

сло ва «ні ко лі».

Муж:

— «По тым».

Ней кая без да па мож ная 

нік чэм насць да сла ла мне 

за пра шэн не на се мі нар па 

па вы шэн ні са ма ацэн кі.
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

1. Ат мас фер ная віль гаць, 

якая вы па дае ў вы гля-

дзе даж джу, сне гу. 4. «А 

воўк ім чыц ца, снег здзі-

рае, / І толь кі ... яго міль-

гае». З паэ мы Я. Ко ла са 

«Но вая зям ля» («Воўк»). 

7. Пі лі паў скі ... . Шас ці-

тыд нё вае ўстры ман не ад 

ска ром на га, якое па чы на-

ец ца з Пі лі паў кі (28 ліс та-

па да) і доў жыц ца да Ка-

ляд (6 сту дзе ня). 9. ... або 

По прад кі; збо ры вяс ко вай 

мо ла дзі ў доў гія во сень-

скія або зі мо выя ве ча ры 

для су мес най ра бо ты, за-

ба вы. 11. Ка лі на Пі лі паў-

ку па хмур на і снеж на, то 

... бу дзе мок ры (прыкм.). 

13. Па пя рэд няя аб' ява. 

14. Не вя лі кае вес ла вое 

суд на. 15. Лі нія су вя зі, 

ка му ні ка цыі. 16. Аст ра вы 

ў Ці хім акі я не. 17. Коль-

касць ка го- , ча го- не-

будзь. 18. Прад ка зан не 

бу ду чы ні або мі ну ла га; ... 

на Пі лі паў ку ка ля крос наў 

зай ма лі ся за муж нія жан-

чы ны. 22. ... пла ча, а воўк 

ска ча (прык.). 23. І ... ка ня 

па ва ліць, ка лі воўк да па-

мо жа (прык.). 24. Гу лян ка 

(разм.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Вя-

лі кі май стар сва ёй спра-

вы (пе ран.). 2. Воўк не па-

стух, а ка зёл не ... ; воўк 

зло дзей, а ка зёл — шкод-

нік (прык.). 3. Аса біс тая 

наз ва ча ла ве ка. 5. Доб рым 

лю дзям — мір, а ша лен-

цам — га ла вою ў ... (прык.). 

6. Га зе ты, ча со пі сы, ТБ, ін-

тэр нэт: усё ра зам (аб рэв.). 

8. Умоў нае тай нае пісь мо; 

крып та гра фія. 9. Гон або 

воў чыя «... »; у ваў коў 

яны па чы на юц ца ў Пі лі-

паў ку. 10. Стан лёг кас ці. 

11. «Мне воўк і ... у па слу-

гах, / Мне слу жаць ва вёр ка 

і лось». З вер ша Я. Ку па лы 

«Ма роз». 12. Па вод ле пад-

ан няў — ча ла век, здоль-

ны аба роч вац ца ў ваў ка. 

18. Гурт му зы кан таў (аб-

рэв.). 19. Ста ра жыт ная 

наз ва Ор шы. 20. Шчас це, 

што не даў ... мядз ве дзю 

воў чай сме лас ці, а ваў ку 

мядз ве джай сі лы (прык.). 

21. Но та му зыч най га мы.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

г. Дзяр жынск.

На Пі лі паў ку ваў кі вы юць

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 

АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Апад-

кі. 4. Хвост. 7. Пост. 9. Вя-

чор кі. 11. Май. 13. Анонс. 

14. Лод ка. 15. Ка нал. 16. Га-

ваі. 17. Лік. 18. Ва раж ба. 

22. Ка за. 23. Ка мар. 24. Гуль-

ба. Па вер ты ка лі: 1. Ас. 

2. Ага род нік. 3. Імя. 5. Вір. 

6. СМІ. 8. Тай на піс. 9. «Вя-

сел лі». 10. Па лёг ка. 11. Мядз-

ведзь. 12. Ваў ка лак. 18. ВІА. 

19. Рша. 20. Бог. 21. Фа.
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Будзь у кур се!Будзь у кур се!

Доб рыя спра вы. 
Зі мо вы се зон

У пер шы дзень зі мы Бе ла-

рус кі рэс пуб лі кан скі са юз 

мо ла дзі даў старт зі мо ва му 

се зо ну даб ра чын най ак цыі 

«Мы вы бі ра ем да па мо гу па-

жы лым лю дзям» ад най мен-

на га круг ла га до ва га пра ек-

та Са ю за мо ла дзі.

У зі мо вы пе ры яд ва лан цё ры 

ру ху «Доб рае Сэр ца» да па мо-

гуць па жы лым і адзі но кім лю-

дзям, ін ва лі дам, ве тэ ра нам Вя-

лі кай Ай чын най вай ны на сек чы і 

склас ці дро вы, пры не аб ход нас-

ці — рас чыс ціць пры ся дзіб ную 

тэ ры то рыю і да рож кі ад сне гу.

Звяр нуц ца па да па мо гу да 

доб ра ах вот ні каў Са ю за мо ла-

дзі мож на бу дзе праз га ра чыя 

лі ніі, якія пачалі сваю ра бо ту з 

1 снеж ня пры ўсіх тэ ры та ры яль-

ных ка мі тэ тах БРСМ.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Шчы ра га пры хіль ні ка 
род най мо вы, ад да на га 
пад піс чы ка і аў та ра «Звяз-
ды» Ва ле рыя Мі ка ла е ві ча 
ГАЎ РЫ ША з Ча ву саў шчы-
ра він шу ем з ся мі дзе ся ці-
год дзем, з пры го жай круг-
лай да тай! Зы чым

На мно гія ле ты — 
зда роўя, даб ра!

Хай кож ны дзя нёк 
бу дзе ў свя та!

Хай дом за вярс ту 
абы хо дзіць бя да,

А ра дас ці бу дзе ба га та!
З па ва гай — звяз доў цы 
і сяб ры з усіх кут коў 
кра і ны.


